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 	                  Câmara M u n i c i p a l  D e  Vereadores de Ar v o r e z i n h A

     “Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão”



Rua Agromate, 645, centro, Arvorezinha – RS – Fone/Fax: (51) 3772-2365 –  CEP: 95995-000
www.camaraarvorezinha.com.br -  E-mail: camaraarvore@viavale.com.br    /     	“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas.”
Sessão Ordinária - 03.05.2021


- ATA 010/2021, 011/2021. Aprovadas por unanimidade.

PROJETOS DE LEI DE ORIGEM EXECUTIVA:

- Projeto de Lei n° 40/2021 – Autoriza a abertura de créditos especiais e dá outras providências. Aprovada por unanimidade

- Projeto de Lei n° 041/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear o transporte de água através do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arvorezinha/RS. Aprovada por unanimidade.

- Projeto de lei nº 042/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Enfermeira e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

- Projeto de lei n° 043/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Enfermeira e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

- Projeto de Lei 044/2021 – Dispõe sobre a criação do programa municipal de prevenção e combate ao mosquito "Aedes Aegypti", transmissor da dengue, Zica Vírus e Chikungunya, e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

 - Projeto de Lei 045/2021- “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Psicólogo e dá outras providências”. Aprovada por unanimidade.

- Projeto de Lei 046/2021-  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Professor para a Educação Infantil e dá outras providências;” Aprovada por unanimidade.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 003, DE 23 DE ABRIL DE 2021.

      Projeto de Resolução nº 003/2021, de autoria do Vereador e Presidente Clóvis Roman que “Altera Redação do caput do Artigo 1º da Resolução  nº 012, de 06 de novembro de 2013 e acrescenta parágrafos 1º e 2º.” Reprovada por cinco votos contra quatro.

Votação nominal:
Vereador Augusto Cichelero: Não;
Vereador Clóvis Provensi Roman: Sim;
Vereador Eberson Coradi: Sim;
Vereador Edelberto Colognese Gehlen: Sim;
Vereador Emir Antônio Farias Colognese: Sim;
Vereador Gilson Desengrini da Silva: Não;
Vereador Fabiano Macedo Pancotte: Não;
Vereadora Sueli Lodi Giordani: Não;
Vereador Tiago Santin Fornari: Não.


REQUERIMENTOS DE ORIGEM LEGISLATIVA:

- Requerimento nº 026/2021, de autoria do Vereador Augusto Cichelero – “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de contratar mais um Médico Veterinário;” Aprovada por unanimidade.


- Requerimento nº 027/2021, de autoria do Vereador Augusto Cichelero – “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de contratar os serviços de uma máquina retroescavadeira, no intuito de atender agricultores familiares do Município.” Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 028/2021, de autoria do Vereador Fabiano Pancotte - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de  construir uma Ciclovia e pista de caminhada em um dos lados da Rua Angelo Dall´Agnol, com início no entroncamento com a Av. Barão do Rio Branco até o trevo, na saída para Ilópolis;” Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 029/2021, de autoria do Vereador Fabiano Pancotte – Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de  construir uma Ciclovia e pista de caminhada em um dos lados da Rua Angelo Dall´Agnol, com início no entroncamento com a Av. Barão do Rio Branco até o trevo, na saída para Ilópolis;” Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 030/2021, de autoria do Vereador Gilson Desengrini –  “Requer sentido de tomar providências no sentido de aumentar as taxas cobradas de vendedores ambulantes que vem de fora do nosso Município, como meio para fortalecer o comércio local.” Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 031/2021, de autoria do Vereador e Presidente Clóvis Roman - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de sentido de elaborar projeto de abertura e pavimentação da Rua Osvaldo Aranha até a ERS 332.” Aprovada por unanimidade.



Arvorezinha, 29 de abril de 2021.




Clóvis Provensi Roman
Presidente


